OPĆINA STRAHONINEC
OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE STRAHONINEC
Strahoninec, 19.12.2012.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 21. SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE STRAHONINEC ODRŽANE 19.12.2012. GODINE
Na temelju čl. 32. Statuta općine Strahoninec i čl. 54. Poslovnika o radu Općinskog
vijeća općine Strahoninec, sjednicu Općinskog vijeća općine Strahoninec sazvao je
predsjednik Općinskog vijeća Rajko Lukman.
Sjednica je započela s radom u 18.00 sati u prostorijama Općine, Dravska 1, Strahoninec.
Sjednici su prisustvovali sljedeći vijećnici:
Dejan Drabić, Marko Fodor, Tanja Horvatović, Vladimir Jurčec, Cvetan Kovač, Rajko
Lukman, Jasminka Poljanec, Franjo Patafta, Dario Srnec, Josip Šipek, Mario Topolnjak,
Dražen Vidović, Dragan Zdolec.
Na sjednici su bila prisutne saborska zastupnica Nadica Jelaš i županijska vijećnica Darinka
Tompoš.
Sjednici su prisustvovale načelnica Općine i zamjenica, Sanja Krištofić i Svjetlana Zlatarek,
te predstavnik medija Međimurske novine.
Predsjednik Vijeća konstatira da je sjednici od ukupno 13 nazočno 13 vijećnika, da postoji
kvorum, te da Vijeće može donositi pravovaljane odluke.
U 18.00 sati predsjednik je otvorio aktualni sat.
Kako nije bilo pitanja za aktualni sat predsjednik je zaključio aktualni sat.
Predsjednik je predložio sljedeći Dnevni red:
1. Donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama proračuna Općine za 2012. godinu
2. Donošenje Proračuna Općine Strahoninec za 2013. s projekcijom za 2014-2015. godinu
3. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2013. godinu
4. Donošenje
a) Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
b) Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
godinu
c) Programa gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu
d) Programa javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2013. godinu
e) Programa javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2013. godinu
f) Socijalnog programa Općine Strahoninec za 2013. godinu
g) Plana razvojnih programa 2013-2015.
5. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2012/2013.
6. Donošenje Odluke o promjeni cijene komunalne usluge – skupljanje, odvoz i odlaganje
komunalnog otpada
7. Ostala pitanja.
Kako nije bilo primjedbi na predloženi Dnevni red, Predsjednik ga daje na glasovanje, te je
predloženi Dnevni red prihvaćen jednoglasno.

Prije prelaska na Dnevni red, Predsjednik otvara raspravu o prihvaćanje Zapisnika sa 20.
sjednice Vijeća. Predsjednik obavještava vijećnike da je došlo do pogreške kod pisanja
zapisnika gdje se vijećnik Dario Srnec nalazi i u evidenciji prisutnih i ispričanih, a po
potpisima je vidljivo da se vijećnik Srnec ispričao.
Vijećnik Šipek Josip primjetio je da nije upisan u evidenciji, a bio je prisutan, što je vidljivo
po daljnjim raspravama i iz originalnog obrasca potpisa.
Kako više nije bilo primjedbi, predsjednik je predložio da se Zapisnik sa iznijetim
primjedbama, koje će se unijeti u tekst Zapisnika, prihvati, te ga daje na glasovanje.
Zapisnik sa 20 . Sjednice Vijeća prihvaćen jednoglasno.

Ad. 1
Predsjednik napominje je predlagateljica Odluke načelnica, da je prethodnu raspravu po
prijedlogu Izmjena i dopuna proračuna proveo Odbor za proračun i financije koji ga je
jednoglasno podržao, da pisani amandmani do početka sjednice nisu pristigli, te daje riječ
Načelnici za uvodno obrazloženje.
Prije uvodnog obrazloženja Načelnica je obavijestili vijećnike da smo danas dobili uporabnu
dozvolu za Centar.
Načelnica daje uvodno obrazloženje prijedloga Odluke. Najveće smanjenje prihoda je na
prihodima od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine i na prodaji zemljišta. Na ostalim
stavkama nema značajnijeg smanjenja jer su planirane na bazi prošlogodišnjeg izvršenja
Proračuna.
Rashodi su najviše smanjeni na investicijama izgradnje infrastrukure u novim ulicama, jer
neće biti realizacija u ovoj godini. Krediti iz 2000. godine se otplaćuju redovito, obvezu
prema Teamu za izgradnju Centra imamo još dvije godine.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasovanje
Odluku o Izmjenama i dopunama proračuna Općine za 2012. godinu, uz napomenu da se ova
odluka donosi većinom glasova ukupnog broja vijećnika.
Odluka o Izmjenama i dopunama proračuna Općine Strahoninec za 2012. godinu.
prihvaćena je jednoglasno.
Ad. 2
Predsjednik je predložio da se točke 2, 3 i 4 objedine u izlaganju i raspravi, a da se za svaku
posebno glasuje, što je i prihvaćeno.
Predsjednik napominje da se po Zakonu o proračunu proračun donosi na razini podskupine
ekonomske klasifikacije (3 mjesta konta) za iduću godinu i projekcije na razini skupine
ekonomske klasifikacije (2 mjesta konta), a da je prijedlog dati mnogo detaljniji – analitika
konta na 5 ili 6 mjesta, u cilju transparentnosti, jednostavnijeg, lakšeg i bržeg praćenja i
obrazloženja proračuna.
Također napominje da je prethodnu raspravu po prijedlogu Proračuna proveo Odbor za
proračun i financije koji ga je jednoglasno podržao, da pisani amandmani do početka sjednice
nisu pristigli, te daje riječ Načelnici koja daje uvodno obrazloženje.

Načelnica je detaljno po stavkama obrazložila vijećnicima stavke koje su planirane za
Proračun za 2013. godinu, kao i projekciju Proračuna za 2014. i 2015. godinu.
Visina Proračuna za 2013. godinu iznos 8.501.645,00.
Odlukom o izvršenju Proračuna definirane su ovlasti i obveze načelnice, uglavnom je sve kao
i prošle godine. U predloženim programima su razvrstane stavke iz Proračuna po pojedinim
aktivnostima, uz detaljniji tekstualni opis.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasovanje
Odluku o usvajanju proračuna Općine za 2013. godinu, uz napomenu da se ova odluka donosi
većinom glasova ukupnog broja vijećnika.
Odluka o Proračunu Općine Strahoninec za 2013. i Projekcije Proračuna za razdoblje
2014. – 2015. godinu prihvaćena je jednoglasno.

Ad. 3
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Strahoninec za 2013. godinu prihvaćena je
jednoglasno.

Ad. 4 od a) do g)
Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013.
jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2013. godinu.
jednoglasno prihvaćeno.
Donošenja Programa javnih potreba u sportu Općine Strahoninec za 2013. godinu
jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Strahoninec za 2013. godinu.
jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Socijalnog programa Općine Strahoninec za 2013. godinu.
jednoglasno prihvaćeno.
Donošenje Odluke Plana razvojnih programa za 2013-2015 godinu.
jednoglasno prihvaćeno.
Ad. 5
Predsjednik daje riječ predsjednici socijalne komisije Jasminki Poljanec koja daje uvodno
obrazloženje.
Predsjednica komisije Jasminka Poljanec zajedno sa članovima komisije Draganom Zdolcom
i Franjom Pataftom predlaže Vijeću da se dodijele 23 stipendije od pristiglih 24 zamolbi.

Jedan zahtjev je došao za studiranje u Čakovcu, te će se ovaj zahtjev riješiti preko socijalnog
programa jednokratnom pomoći.
Dodijeljene stipendije isplatit će se na slijedeći način:
6 stipendija jednokratno u iznosu od 1.500,00 kn - peta godina.
3 stipendije jednokratno u iznosu od 800,00 kn - studiranje u Varaždinu.
13 stipendija po 500,00 kn x 7 mjeseci - studiranje u Zagrebu, Rijeci i Vukovaru.
1 stipendija po 600,00 kn x 7 mjeseci - studiranje u Češkoj.
Predsjednik je nakon izlaganja predsjednice socijalne komisije otvorio raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasovanje
Odluku o dodjeli stipendija.
Odluka o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2012/2013, prihvaćena je
jednoglasno.

Ad. 6
Predsjednik daje riječ Načelnici koja daje uvodno obrazloženje.
Mijenja se cijena komunalne usluge - skupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada za
korisnike koji deset i više mjeseci tijekom godine ne koriste svoje nekretnine, cijena za kantu
od 120 l iznosi 29,55kn.
Predsjednik je nakon izlaganja Načelnice otvorio raspravu.
Pošto se nitko nije javio za raspravu, predsjednik je zaključio raspravu i dao na glasovanje
Donošenje Odluke o promjeni cijene komunalne usluge – skupljanje odvoz i odlaganje
komunalnog otpada.
Odluke o promjeni cijene komunalne usluge – skupljanje odvoz i odlaganje
komunalnog otpada prihvaćena je jednoglasno.
Ad. 7
Vijećnik Vidović pohvalio je sve članove Vijeća na odluci o dodjeljivanju stipendija svima
koji su podnijeli zahtjev i kojima smo pomogli u školovanju, i zaželio da nakon studija ostanu
u Općini. Općina im je dala do znanja da se cijeni njihov trud i rad i volju za školovanjem.
Pošto se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik vijeća i Načelnica su se zahvalili
vijećnicima na radu i suradnji tijekom 2012. godine, te im zaželjeli sve najbolje povodom
predstojećih blagdana. Predsjednik je pozvao vijećnike na razgledavanje zgrade novog Centra
i druženje povodom predstojećih blagdana.
Županijska vijećnica Darinka Tompoš zahvalila je Načelnici na uloženom trudu oko izgradnje
Centra, također je pohvalila izvođače na izgradnji Centra u zadanim rokovima.
Sjednica je završila u 18.45 sati.
Zapisničarka
Miljenka Zver
Predsjednik Općinskog vijeća
Rajko Lukman

